
„Rządowy Program Pierwszy biznes –
Wsparcie w starcie”

Niskooprocentowana pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
utworzenie stanowiska pracy, 

bezpłatne doradztwo



Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

- inicjator Programu

Bank Gospodarstwa Krajowego
- operator Programu

Pośrednicy Finansowi
- podmioty udzielające w całym kraju pożyczek i 

usług szkoleń i doradztwa

Osoby rozpoczynające 
działalność 

gospodarczą

Przedsiębiorcy 
tworzący miejsca 

pracy



Bezrobotni
zarejestrowani w urzędzie, do czasu 

osiągnięcia wieku emerytalnego 

Studenci
ostatniego roku studiów pierwszego i 
drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich 

Absolwenci
Studiów I i II stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, poszukujący pracy, do 4 lat 
od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 

zawodowego

Opiekunowie osób 
niepełnosprawnych
członkowie rodziny opiekujący się 

dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osobą 

niepełnosprawną, niepobierający 
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku 

opiekuńczego

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 



❑ Nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy
zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie,
umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia
działalności.

❑ W okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej
działalności gospodarczej.

❑ Nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na
ten sam cel.

❑ Osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

❑ Zobowiązał się do niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy po dniu jej rozpoczęcia;

Ubiegając się o pożyczkę na założenie firmy wnioskodawca 
musi spełnić warunki:



Aktualna możliwa wartość pożyczki do 113 146,00 zł; jednostkowa wartość pożyczki

nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oprocentowanie:
❑ 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie

działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu
dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących
opiekunami osób niepełnosprawnych.

❑ 0,45% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych,
studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których
finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub
klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Warunki pożyczki



Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
Zabezpieczenie spłaty:

• weksel własny pożyczkobiorcy
• poręczenia osób fizycznych

Udział wsparcia w koszcie realizowanego przedsięwzięcia: 
do 100% (brak wymaganego wkładu własnego)
Dodatkowe opłaty:
brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi 
pomoc de minimis

Warunki pożyczki



Przykładowy harmonogram spłat



W ramach środków pożyczki można sfinansować m.in:

❑ Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,

❑ Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

❑ Szkolenia, kursy,

❑ Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w 
transporcie drogowym towarów.



W ramach środków pożyczki nie można finansować: 

❑ Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,

❑ Prowadzenia działalności w branży erotycznej,

❑ Zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców,
dziadków, dzieci, rodzeństwa,

❑ Przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego
członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków
trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w
tym samym miejscu,

❑ Kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.



O pożyczkę na podjęcie działalności mogą ubiegać się także osoby uprawnione,

które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej.

❑ osoby uprawnione wskazują we wniosku o pożyczkę osobę uprawnioną lub
osoby uprawnione, z którą lub z którymi zamierzają prowadzić wspólnie
działalność gospodarczą;

❑ każda z osób uprawnionych składa indywidualnie wniosek o pożyczkę
załączając do wniosku wymagane dokumenty. Każda z osób uprawnionych
ubiegająca się o pożyczkę zobowiązana jest do zapewnienia odrębnego
zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Preferuje się aby umowa spółki cywilnej zawarta została po podpisaniu umowy
pożyczki przez uprawnionego, któremu przyznana została pożyczka.



- Złożenie wniosku u pośrednika finansowego

- Analiza wniosku, ocena zdolności kredytowej

Pozytywna decyzja pośrednika finansowego:

❑ założenie działalności

❑ podpisanie umowy z pośrednikiem oraz ustanowienie 
zabezpieczenia spłaty

❑ otrzymanie środków z pożyczki

❑ ponoszenie wydatków zgodnie z harmonogramem

❑ rozliczenie pożyczki na podstawie np. faktur

Procedura ubiegania się o środki



Realizacja programu do 10.05.2022 r.

lub do wcześniejszego wyczerpania środków

Lubelska Fundacja Rozwoju 
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

Tel. 81 528 53 35, 528 53 36, 
kom. 605 207 378 , 609 770 825

lfr@lfr.lublin.pl

Dokumenty do pobrania: www.lfr.lublin.pl

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

@LubelskaFundacjaRozwoju

http://www.lfr.lublin.pl/

